รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการเทพรักษารวมใจกาวไกลสูอาเซียน ประจําป" ๒๕๖๑
วันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ3

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค3การบริหารสวนตําบลเทพรักษา
อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร3

คํานํา
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก#ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดอํานาจและหน#าที่ขององคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมการศึกษา
สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน และการบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ซึ่งองคการบริหาร
สวนตําบลเทพรักษา ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาขีดความสามารถในด#านการใช#ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท#องถิ่น เพื่อรองรับกับสภาวการณเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็วและการเป=นพลเมืองของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งภาษาอังกฤษถือเป=นภาษาที่สอง
ของชาวอาเซียน ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลเทพรักษาเป=นองคกรปกครองสวนท#องถิ่นที่มีอาณาเขต
ติดตอกับประเทศเพื่อนบ#านคือประเทศกัมพูชา ซึ่งมีแรงงานชาวกัมพูชาเข#ามารับจ#างกับนายจ#างชาวไทยอยูใน
พื้นที่จํานวนหนึ่ง และเป=นพื้นที่ที่อยูระหวางเส#นทางคมนาคมไปยังจุดผานแดน จํานวน ๒ แหง ได#แก ชองจอม
และชองสะงํา จึงได(จัดโครงการเทพรักษารวมใจก(าวไกลสูอาเซียน ขึ้นเมื่อวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งการ
จัดกิจกรรมดังกลาวสําเร็จลุลวงไปด(วยความเรียบร(อย
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจึงได(จัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้เพื่อรายงาน
ผู(บริหาร ประชาสัมพันธการดําเนินงานให(ผู(สนใจทราบ รวมทั้งเพื่อรวบรวมข(อมูลการดําเนินโครงการสําหรับ
นําไปปรับปรุงการดําเนินโครงการในครั้งตอไป
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนตําบลเทพรักษา
สิงหาคม ๒๕๖๑

บทสรุปผูบริหาร
โครงการเทพรักษารวมใจก(าวไกลสูอาเซียน ประจําป@ ๒๕๖๑ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสร(างความรู(ความเข(าใจ
เบื้องต(นเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแกเด็ก เยาวชนและประชาชนในท(องถิ่น และพัฒนาทักษะด(านการ
ใช(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท(องถิ่น โดยเบิกจายงบประมาณ จํานวน
๔๖,๕๗๐ บาท (สี่หมื่นหกพันห(าร(อยเจ็ดสิบบาทถ(วน) คิดเปIนร(อยละ ๙๓.๑๔ ของงบประมาณตามโครงการ
คงเหลือ ๓,๔๓๐ บาท (สามพันสี่ร(อยสามสิบบาทถ(วน) คิดเปIนร(อยละ ๖.๘๖
การจัดกิจกรรมตามโครงการเปIนลักษณะการจัดคายกิจกรรมภาษาอังกฤษ “English Camp”
ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข(ารวมโครงการ จํานวน ๑๐๓ คน โดยกิจกรรมตามโครงการประกอบด(วย
1. ความรู(เบื้องต(นเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ภาษาอังกฤษกับอาเซียน
3. ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจําวัน
4. ละลายพฤติกรรม (Icebreacking Conversation)
5. ฐานกิจกรรม Flags and Food
6. ฐานกิจกรรม Days, Months, Year
7. ฐานกิจกรรม Countries and Nationalities
8. ฐานกิจกรรม favorite food
9. ฐานกิจกรรม tounge twister
10. ฐานกิจกรรม places
11. ฐานกิจกรรม Action Verbs
12. ฐานกิจกรรม go to the market
การประเมินผลโครงการโดยการแจกแบบสอบถามให(แกกลุมตัวอยาง จํานวน ๘๐ ฉบับ ได(รับ
แบบสอบถามกลับคืน จํานวน ๘๐ ฉบับ ซึ่งเปIนแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน ๘๐ ฉบับ คิดเปIนร(อยละ ๑๐๐
สถิติที่ใช(ในการวิเคราะหข(อมูล ได(แก ความถี่ คาเฉลี่ย และร(อยละ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา
ผู(ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปIนเด็กและเยาวชนที่เข(ารวมโครงการ ซึ่งมีอายุน(อยกวา ๑๕ ป@ โดยผู(ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๕๒) คิดเปIนร(อยละ
๙๐.๓๙
เมื่อเรียงลําดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสูงสุดสามลําดับแรก พบวา มีความพึงพอใจ
ลักษณะกิจกรรมที่จัดเปIนการสงเสริมพัฒนาการเด็กแบบองครวมทุกด(าน ( X = ๔.๗๗) คิดเปIนร(อยละ ๙๙.๗๐
รองลงมา ได(แก ความต(องการให(จัดโครงการนี้อยางตอเนื่อง ( X = ๔.๙๖) คิดเปIนร(อยละ ๙๙.๑๐ และพิธีการ
เปwด-ปwดการแขงขันกีฬา ( X = ๔.๙๔) คิดเปIนร(อยละ ๙๘.๘๑ ตามลําดับ สําหรับรายการประเมินที่มีความพึงพอใจ
น(อยสุด ได(แก ความเหมาะสมของรางวัลการแขงขันกีฬาแตละประเภท ( X = ๔.๖๙) คิดเปIนร(อยละ ๙๓.๗๓

สารบัญ
คํานํา
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สรุปรายงานการดําเนินโครงการ
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค
๓. กลุมเปzาหมายและผู(เข(ารวมกิจกรรม
๔. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
๕. ขั้นตอนการดําเนินงาน
๖. งบประมาณดําเนินการ
๗. ลักษณะกิจกรรมตามโครงการ
๘. สรุปตัวชี้วัดและเปzาหมายความสําเร็จของโครงการ
๙. การประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ
๑๐. ป{ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ประมวลภาพกิจกรรม
ภาคผนวก
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สรุปรายงานการดําเนินโครงการเทพรักษารวมใจกาวไกลสูอาเซียน ประจําป" ๒๕๖๑
ระหวางวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ2 ตําบลเทพรักษา อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร2
..............................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การรวมตัวของกลุ&มประเทศสมาชิก
อาเซียน ทั้ง ๑๐ ประเทศ ประกอบด0วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟ4ลิปป4นส5 สิงคโปร5 บรูไนดารุส-ซาลาม
เวียดนาม ลาว เมียนมาร5 และกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค5การรวมตัวเพื่อส&งเสริมความร&วมมือทางด0านการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม& เช&น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ การก&อการร0าย
สิ่งแวดล0อม ภัยพิบัติ อีกทั้งยังมีความจําเปEนต0องรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอํานาจต&อรองและขีดความสามารถในการ
แข&งขันกับประเทศในภูมิภาคใกล0เคียงและในเวทีระหว&างประเทศ ประชาคมอาเซียนประกอบด0วย ๓ เสาหลัก
ได0แก& ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน โดยกําหนดให0ภาษาอังกฤษเปEนภาษาทางการที่ใช0ในการติดต&อประสานงานระหว&างประเทศ
สมาชิก
ภาษาอังกฤษเปEนภาษาสากลของโลกที่ใช0กันอย&างแพร&หลาย และเข0ามามีบทบาทสําคัญในวิถี
ชีวิตของคนจํานวนมากทั้งชาวไทยและต&างประเทศ
จากอิทธิพลของความก0าวหน0าทางเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร ส&งผลให0ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถือเปEนเครื่องมือที่ใช0ในการติดต&อ สื่อสาร
ศึกษาค0นคว0า การแสวงหาความรู0จากแหล&งเรียนรู0ที่หลากหลาย รวมถึงการใช0ในการประกอบอาชีพ จากข0อมูล
ตัวเลขจํานวนผู0พูดภาษาต&าง ๆ ทั่วโลกของ Ethnologue 16th edition ในปS 2009 แสดงให0เห็นว&า ภาษาที่
มีผู0พูดมากที่สุดในโลกนั้น 3 ลําดับแรก คือ ภาษาจีนกลาง ประมาณ 1,213 ล0านคน ภาษาสเปน ประมาณ
329 ล0านคน และภาษาอังกฤษ ประมาณ 328 ล0านคน ขณะที่ ข0อมูลตัวเลขจาก UNESCO ระบุว&า ภาษาที่มี
การพูดกันมากที่สุดในโลกเรียงตามลําดับ คือ ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน นอกจากนี้ ภาษาที่
ได0กําหนดให0ใช0ในสหประชาชาติมีด0วยกัน 6 ภาษาสําคัญคือ จีนกลาง อังกฤษ สเปน อาหรับ รัสเซีย และ
ฝรั่งเศส ความสอดคล0องกันของข0อมูลตัวเลขดังกล&าวข0างต0น ชี้ให0เห็นถึงความสําคัญของทั้งภาษาจีนกลางและ
ภาษาอังกฤษ ในฐานะที่เปEนภาษาที่ทั่วโลกใช0ในการสื่อสารระหว&างกันในโลกป_จจุบัน อีกทั้ง กฎบัตรอาเซียนข0อ
34 ก็ได0บัญญัติว&า “The working language of ASEAN shall be English” ที่กําหนดให0ภาษาอังกฤษเปEน
ภาษาในการทํางานของอาเซียน นั่นหมายถึง ภาษาอังกฤษจะเปEนภาษาที่ใช0ในระหว&างการประชุม การโต0ตอบ
ทางจดหมาย การจัดทํารายงานการประชุม ผลการพิจารณา และมติที่ประชุม ตลอดจนการจัดทําคํา
แถลงการณ5และปฏิสัมพันธ5ต&าง ๆ ของอาเซียน ซึ่งในปS พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเข0าสู&การเปEนสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําให0การสื่อสารด0วยภาษาอังกฤษจึงเปEนเครื่องมือพื้นฐานสําคัญและจําเปEนสําหรับ
การแข&งขันในตลาดแรงงานอาเซียน การเตรียมความพร0อมให0กับเด็กและเยาวชนที่จะเปEนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศให0มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษจึงเปEนสิ่งจําเปEนเร&งด&วนที่ควรให0ความสําคัญ
การพัฒนาขีดความสามารถในดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในทองถิ่น เพื่อรองรับกับสภาวการณ&เปลี่ยนแปลงต(าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย(างรวดเร็วและการเป,นพลเมือง
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งภาษาอังกฤษถือเป,นภาษาที่สองของชาวอาเซียน ประกอบกับ
องค&การบริหารส(วนตําบลเทพรักษาเป,นองค&กรปกครองส(วนทองถิ่นที่มีอาณาเขตติดต(อกับประเทศเพื่อนบานคือ
ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีแรงงานชาวกัมพูชาเขามารับจางกับนายจางชาวไทยอยู(ในพื้นที่จํานวนหนึ่ง และเป,นพื้นที่
ที่อยู(ระหว(างเสนทางคมนาคมไปยังจุดผ(านแดน จํานวน ๒ แห(ง ไดแก( ช(องจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร&
และช(องสะงํา อําเภอภูสิงห& จังหวัดศรีสะเกษ และเป,นองค&กรปกครองส(วนทองถิ่นซึ่งมีอํานาจหนาที่ตาม

-๒–
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค&การบริหารส(วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ ดังนี้ มาตรา ๖๗ (๕) ส(งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มาตรา ๖๗ (๖) ส(งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ และมาตรา ๖๘(๗)
บํารุงและส(งเสริมการประกอบอาชีพราษฎร ดังนั้น องค&การบริหารส(วนตําบลเทพรักษาจึงไดจัดโครงการเทพรักษา
ร(วมใจกาวไกลสู(อาเซียนขึ้น
๒. วัตถุประสงค2

๑. เพื่อสรางความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแก(เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในทองถิ่น
๒. เพื่อพัฒนาทักษะดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเด็ก เยาวชนและประชาชน ใน
ทองถิ่น
๓. กลุมเป8าหมายและผูเขารวมกิจกรรม
กลุ&มเปqาหมาย ประกอบด0วย เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตองค5การบริหารส&วน
ตําบลเทพรักษา จํานวน ๑๐๐ คน
โดยมีเด็กและเยาวชนในเขตองค5การบริหารส&วนตําบลเทพรักษาเข0าร&วมโครงการ จํานวน
๑๐๓ คน
ดังนั้น เด็กและเยาวชน เข0าร&วมโครงการคิดเปEนร0อยละ ๑๐๓ ของกลุ&มเปqาหมาย
๔. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
วันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ5 ตําบล
เทพรักษา อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร5
๕. ขั้นตอนการดําเนินงาน
เดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ เสนอโครงการ/กิจกรรม/แต&งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ5 ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
เดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๑ ติดต&อประสานงาน เช&น ติดต&อวิทยากร ติดต&อสถานที่จัด
กิจกรรม วางแผนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ5 เปEนต0น
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ ดําเนินงานตามโครงการ
เดือนธันวาคม – กันยายน ๒๕๖๑ ติดตามประเมินผล
เดือนกันยายน ๒๕๖๑ สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน
๖. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจ&ายงบประมาณจากข0อบัญญัติงบประมาณรายจ&ายประจําปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม&กําหนดระดับ หมวดค&าใช0สอย ประเภทรายจ&ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ ไม&เข0าลักษณะรายจ&ายหมวดอื่น ๆ โครงการเทพรักษาร&วมใจก0าวไกลสู&อาเซียน (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท0องถิ่นสี่ปS (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร5ที่ ๓ ด0านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน0า
๑๒๗ ลําดับที่ ๔) ตั้งไว0 ๕๐,๐๐๐ บาท (ห0าหมื่นบาทถ0วน) เบิกจ&ายตามโครงการ จํานวน ๔๖,๕๗๐ บาท
ตามรายการดังต&อไปนี้
๑. ค&าอาหารกลางวันสําหรับผู0เข0ารับการฝwกอบรม จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๕๐
บาท เปEนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
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๒. ค&าอาหารว&างและเครื่องดื่มสําหรับผู0เข0ารับการฝwกอบรม จํานวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๔ มื้อๆ ละ
๒๕ บาท เปEนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ค&าอาหารกลางวันสําหรับวิทยากร/เจ0าหน0าที่โครงการ จํานวน ๙ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๑๐๐
บาท เปEนเงิน ๑,๘๐๐ บาท
๔. ค&าอาหารว&างและเครื่องดื่มสําหรับวิทยากร/เจ0าหน0าทีโ่ ครงการ จํานวน ๙ คนๆ ละ ๔ มื้อๆ ละ
๒๕ บาท เปEนเงิน ๙๐๐ บาท
๕. ค&าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ5สําหรับผู0เข0ารับการอบรม จํานวน ๑๐๐ ชุด ๆ ละ ๔๐ บาท
เปEนเงิน ๔,๐๐๐ บาท
๖. ค&ากระเปzาหรือสิ่งที่ใช0บรรจุเอกสารสําหรับผู0เข0ารับการอบรม จํานวน ๑๐๐ ชุด ๆ ละ ๒๐ บาท
เปEนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๗. ค&าสมนาคุณวิทยากร เปEนเงิน ๑๓,๘๐๐ บาท
๘. ค&ายปqายโครงการ ขนาด ๑.๒ x ๒.๕ เมตร จํานวน ๑ ปqาย เปEนเงิน ๔๖๐ บาท
๙. ค&าวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปEนตามโครงการ เช&น กระดาษถ&ายเอกสาร กระดาษเกียรติบัตร กระดาษปก
กระดาษบรุ{ฟ กระดาษโปสเตอร5 เชือกขาวแดง ปากกาเคมี สีเมจิก ฯลฯ เปEนเงิน ๓,๖๑๐ บาท
รวมเบิกจายงบประมาณ ๔๖,๕๗๐ บาท คิดเป<นรอยละ ๙๓.๑๔ ของงบประมาณตาม
โครงการ คงเหลือ ๓,๔๓๐ บาท คิดเป<นรอยละ ๖.๘๖

๗. ลักษณะกิจกรรมตามโครงการ
การจัดกิจกรรมตามโครงการเป,นลักษณะการจัดค(ายกิจกรรมภาษาอังกฤษ “English Camp”
ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเขาร(วมโครงการ จํานวน ๑๐๓ คน โดยกิจกรรมตามโครงการประกอบดวย
๑. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๒. ภาษาอังกฤษกับอาเซียน
๓. ภาษาอังกฤษกับชีวิตประจําวัน
๔. ละลายพฤติกรรม (Icebreacking Conversation)
๕. ฐานกิจกรรม Flags and Food
๖. ฐานกิจกรรม Days, Months, Year
๗. ฐานกิจกรรม Countries and Nationalities
๘. ฐานกิจกรรม favorite food
๙. ฐานกิจกรรม tounge twister
๑๐. ฐานกิจกรรม places
๑๑. ฐานกิจกรรม Action Verbs
๑๒. ฐานกิจกรรม go to the market

๘. สรุปตัวชี้วัดและคาเป8าหมายความสําเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร0อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข0าร&วมโครงการมีความรู0ความเข0าใจ
เบื้องต0นเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เกณฑ5การประเมิน วัดโดยการทําแบบทดสอบหลังการฝwกอบรม ซึ่งผู0เข0ารับการฝwกอบรมต0อง
ทําแบบทดสอบได0ไม&น0อยกว&าครึ่งหนึ่ง (ข0อสอบมี ๑๐ ข0อ)
จํานวนผู0เข0ารับการอบรมที่ทําแบบทดสอบหลังการอบรมได0ไม&น0อยกว&า ๕ ข0อ x ๑๐๐
วิธีการคํานวณ =
จํานวนผู0เข0าอบรมที่ได0ทําแบบทดสอบหลังการอบรม
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x ๑๐๐
= ๙๓ ๑๐๓
= ๙๐.๒๙
ดังนั้น เด็กและเยาวชนที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน คิดเป<นรอยละ ๙๐.๒๙ ระดับคาเป8าหมายเทากับ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร0อยละของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข0าร&วมโครงการมีทักษะด0านการใช0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เกณฑ5การประเมิน วัดโดยการทําแบบทดสอบหลังการฝwกอบรม ซึ่งผู0เข0ารับการฝwกอบรมต0อง
ทําแบบทดสอบได0ไม&น0อยกว&าครึ่งหนึ่ง (ข0อสอบมี ๑๐ ข0อ)
จํานวนผู0เข0ารับการอบรมที่ทําแบบทดสอบหลังการอบรมได0ไม&น0อยกว&า ๕ ข0อ x ๑๐๐
วิธีการคํานวณ =
จํานวนผู0เข0าอบรมที่ได0ทําแบบทดสอบหลังการอบรม
๙๓
x
๑๐๐
=
= ๙๐.๒๙
๑๐๓

ดังนั้น เด็กและเยาวชนที่เขารวมโครงการมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คิดเป<นรอยละ ๙๐.๒๙ ระดับคาเป8าหมายเทากับ ๕
๙. การประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ
การประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการเทพรักษาร&วมใจก0าวไกลสู&อาเซียน ประจําปS ๒๕๖๑
ประเมินโดยใชแบบสอบถามแบบ โดยแจกแบบสอบถาม จํานวน ๘๐ ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน ๘๐
ฉบับ โดยเป,นแบบสอบถามที่สมบูรณ&ทั้ง ๘๐ ฉบับ คิดเป,นรอยละ ๑๐๐ ของแบบสอบถามทั้งหมด การวิเคราะห&
ขอมูลปรากฏผล ดังนี้
ตารางที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลส(วนบุคคล
กลุ(มตัวอย(าง
รอยละ
๑. เพศ
ชาย
๓๒
๔๐.๐๐
หญิง
๔๘
๖๐.๐๐
รวม
๘๐
๑๐๐.๐๐
๒. อายุ
นอยกว(า ๑๕ ปV
๗๖
๙๕.๐๐
๑๕ – ๒๐ ปV
๔
๕.๐๐
รวม
๘๐
๑๐๐.๐๐
๓. การศึกษา
กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปVที่ ๑
๔๒
๕๒.๕๐
กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปVที่ ๒
๓๘
๔๗.๕๐
รวม
๘๐
๑๐๐.๐๐
๔. ความเกี่ยวของกับการจัดโครงการครั้งนี้ครั้งนี้
เด็กและเยาวชนที่เขาร(วมโครงการ
๘๐
๑๐๐.๐๐
รวม
๘๐
๑๐๐.๐๐
๕. ความตองการใหจัดโครงการนี้อีก
ตองการ
๗๕
๙๓.๗๕
ไม(ตองการ
๕
๖.๒๕
รวม
๘๐
๑๐๐.๐๐
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จากตารางที่ ๑ พบว(า เมื่อจําแนกตามเพศ ผูตอบแบบสอบถามส(วนใหญ(เป,นเพศหญิง
คิดเป,นรอยละ ๖๐.๐๐ ที่เหลือรอยละ ๔๐.๐๐ เป,นเพศชาย
จําแนกตามอายุ ผูตอบแบบสอบถามส(วนใหญ(มีอายุนอยกว(า ๑๕ ปV คิดเป,นรอยละ ๙๕.๐๐
ที่เหลือ อายุ ๑๕ – ๒๐ ปV คิดเป,นรอยละ ๕.๐๐
จําแนกตามการศึกษา ส(วนใหญ(กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปVที่ ๑ คิดเป,นรอยละ ๔๗.๕๐
ที่เหลือกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปVที่ ๒ คิดเป,นรอยละ ๒.๕๓
จําแนกตามความเกี่ยวของกับการจัดโครงการ พบว(า ผูตอบแบบสอบถามทุกคนเป,นเด็ก
และเยาวชนที่เขาร(วมโครงการ คิดเป,นรอยละ ๑๐๐ โดยมีความตองการใหจัดโครงการนี้อีก คิดเป,นรอยละ
๙๓.๗๕ ที่เหลือรอยละ ๖.๒๕ ไม(ตองการใหจัดโครงการนี้อีก

ตารางที่ ๒ ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
รายการประเมิน
ค(าเฉลี่ย ( X )
๑. การประชาสัมพันธ&และแจงขอมูลการจัดฝ[กอบรม
4.44
๒. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม
4.58
๓. ความพรอมและความตั้งใจในการบริการ
4.59
๔. การตอนรับและปฏิสัมพันธ&
4.51
๕. การทํางานเป,นทีม
4.59
๖. ความพรอมและความเหมาะสมของสถานที่จัดการฝ[กอบรม
4.48
๗. ความเหมาะสมของเครื่องมือ/อุปกรณ&ที่ใชในการฝ[กอบรม
4.58
๘. การบริการอาหารกลางวัน อาหารว(าง เครื่องดื่มและน้ําดื่ม
4.66
๙. ความรู ความสามารถและเทคนิคการถ(ายทอดของวิทยากร
4.39
๑๐. ฐานกิจกรรม Flags and Food
4.60
๑๑. ฐานกิจกรรม Days, Months, Year
4.43
๑๒. ฐานกิจกรรม Countries and Nationalities
4.49
๑๓. ฐานกิจกรรม favorite food
4.45
๑๔. ฐานกิจกรรม tounge twister
4.44
๑๕. ฐานกิจกรรม places
4.51
๑๖. ฐานกิจกรรม Action Verbs
4.53
๑๗. ฐานกิจกรรม go to the market
4.55
๑๘. กิจกรรมตามโครงการส&งเสริมให0ผู0เข0าร&วมโครงการมีความรู0ความเข0าใจ
4.63
เกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
๑๙. กิจกรรมตามโครงการส&งเสริมให0ผู0เข0าร&วมโครงการได0เรียนรู0และ
4.44
สามารถใช0ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได0อย&างมี
ประสิทธิภาพ
๒๐. กิจกรรมตามโครงการส&งเสริมให0ผู0เข0าร&วมโครงการมีความมั่นใจ
4.54
ในการใช0ภาษาอังกฤษ มีทัศนคติเชิงบวกต&อภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู0กับผู0อื่นได0อย&างมี
ประสิทธิภาพ
รวม
4.52
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87.75
92.00
88.50
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88.75
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92.50
88.75

ระดับ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

90.75 มากที่สุด
90.39 มากที่สุด
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จากตารางที่ ๒ พบว(า ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม
ในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๕๒) โดยมีรอยละของความพึงพอใจเท(ากับ ๙๐.๓๙
เมื่อเรียงลําดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสูงสุดสามลําดับแรก พบว(า ผูตอบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจในการบริการอาหารกลางวัน อาหารว(างและเครื่องดื่มสูงสุด ( X = ๔.๖๖) คิดเป,นรอยละ
๙๓.๒๕ รองลงมา ไดแก( กิจกรรมตามโครงการส&งเสริมให0ผู0เข0าร&วมโครงการมีความรู0ความเข0าใจเกี่ยวกับ
อาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ( X = 4.63) คิดเป,นรอยละ 92.50 ฐานกิจกรรม Flags
and Food ( X = 4.60) คิดเป,นรอยละ ๙๒.๐๐ ตามลําดับ สําหรับรายการประเมินที่มีความพึงพอใจนอยสุด
ไดแก( ความรู ความสามารถและเทคนิคการถ(ายทอดของวิทยากร ( X = 4.39) คิดเป,นรอยละ 87.75
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- อยากใหมีกิจกรรมลักษณะนี้อีก
- เป,นกิจกรรมที่ดี ไดเรียนรูภาษาอังกฤษกับครูชาวต(างประเทศทําใหมีความรูมากขึ้น
จากความคิดเห็นเพิ่มเติม พบว(า เด็กและเยาวชนไดเล็งเห็นถึงประโยชน&ของโครงการและมี
ความตองการใหจัดกิจกรรมนี้อย(างต(อเนื่อง ซึ่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจะไดนําความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะขางตนไปใชในการปรับปรุงการดําเนินโครงการในครั้งต(อไป
หมายเหตุ
กําหนดเกณฑ5การแปลความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง พึงพอใจน0อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง พึงพอใจน0อย
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง พึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
สรุปผลการประเมิน
การประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการเทพรักษาร&วมใจก0าวไกลสู&อาเซียน พบว(า ผูตอบ
แบบสอบถามส(วนใหญ(เป,นเด็กและเยาวชนที่เขาร(วมโครงการ ซึ่งมีอายุนอยกว(า ๑๕ ปV มีความตองการใหจัด
โครงการนี้อีก โดยผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด โดยมี
รอยละของความพึงพอใจเท(ากับ ๙๐.๓๙
เมื่อเรียงลําดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสูงสุดสามลําดับแรก พบว(า มีความพึงพอใจใน
การบริการอาหารกลางวัน อาหารว(างและเครื่องดื่มสูงสุด รองลงมา ไดแก( กิจกรรมตามโครงการส&งเสริมให0
ผู0เข0าร&วมโครงการมีความรู0ความเข0าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มมากขึ้น และฐานกิจกรรม
Flags and Food ตามลําดับ สําหรับดานความรู ความสามารถและเทคนิคการถ(ายทอดของวิทยากรมีความ
พึงพอใจนอยที่สุด
ผลการประเมินขางตนแสดงใหเห็นว(าองค&การบริหารส(วนตําบลเทพรักษามีศักยภาพในการจัด
โครงการ ซึ่งเด็กและเยาวชนไดเล็งเห็นถึงประโยชน&ของกิจกรรมและมีความตองการใหจัดกิจกรรมนี้อย(างต(อเนื่อง

๑๐. ป-ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑๐.๑ การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนในลักษณะค&ายกิจกรรม โดยมีผูเขาร(วมกิจกรรม
เป,นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปVที่ ๑ – ๒ ซึ่งเป,นวัยรุ(นตอนตน การควบคุมดูแลเด็กในวัยนี้ใหอยู(ในระเบียบ
วินัยเป,นเรื่องที่มีความลําบากและยุ(งยากพอสมควร
๑๐.๒ ต0องทําความตกลงกับหน&วยงานอื่น การดําเนินโครงการได0จัดทําบันทึกข0อตกลงกับโรงเรียน
มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในการอนุญาตให0เด็กและเยาวชนที่สมัครเข0าร&วมโครงการซึ่งเปEนนักเรียนของโรงเรียนเข0าร&วม
โครงการ
๑๐.๓ ต0องบริหารโครงการภายใต0ข0อจํากัด งบประมาณ หรือบุคลากร โดยมีเจ0าหน0าที่โครงการ
รับผิดชอบดูแลการจัดโครงการ จํานวน ๓ คน
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-7ภาพกิจกรรมตามโครงการเทพรักษารวมใจกาวไกลสูอาเซียน ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ4
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